
Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 – Solinky 
Dátum konania: 3.9.2019 

Prítomní poslanci: Dominik Hriník, Peter Cibulka, František Talapka 

Ospravedlnení : Ľubo Bechný  

Neospravedlnení poslanci : Martin Kapitulík 

 Prítomných občanov Soliniek: 9 osôb 

Výmena parovodov na Solinkách : 

 

Občania Soliniek ( Krautschneider, Kopták - členovia komisie životného prostredia) sa 

vyjadrili k prácam pri výmene parovodov mali stretnutie s firmou, ktorá tieto parovody 

vymieňa a má dozor nad týmito prácami. Požiadali, aby v zmysle zákona sa vytvoril plán 

rekultivácie zasiahnutého územia pri lesoparku, apelovali na to, že je tu vysoká prašnosť a 

nečistí sa vozovka a nedodržuje sa zmluva s metom. Bude stretnutie s firmou Strabag aby 

zabezpečili projekt technickej biologickej rekultivácie. Občania reagujú, aby sa dodržiavali 

pravidlá a žiadajú spoločne s poslancami plán práce a dozor nad prácami zo strany mesta. 

Neboli dodržané základne ochranné opatrenia pri prácach okolo stromov. Pracovníci 

nedodržiavajú bezpečnosť neohraničujú priestor okolo staveniska. Občania žiadajú mapu sietí 

aby sa mohli vybrať miesta kde sa môžu nasadiť nové stromy a zeleň.  

 

Pán Krautschneider sa vyjadril k téme územia lúky nad Solinkami, že na tejto ploche by sa 

mali zachovať biotopy bez zastavania do svahu. Občania sa vyjadrili, že klimatické zmeny sú 

extrémnejšie ako v minulosti a treba zachovať bez zásahov prírodné lokality okolo sídliska. 

Nasledovali tri hlasovania: 

1) a) Občania hlasovaním podporili návrh vytvorenia parku medzi sídliskom Solinky 

a lesoparkom 

b)  Občania hlasovaním odmietli návrh mesta na urbanistickú súťaž aj na tomto území 

ktorá pripúšťa výstavbu športovej infraštruktúry 

2) Občania hlasovaním vyjadrili vôľu, aby sa na mestských parcelách v tomto území 

zmenil územný plán tak, aby územie ostalo len na rekreáciu a malo výhradne prírodný 

charakter 

3) Občania hlasovaním vyjadrili vôľu, aby architektonická súťaž na územie medzi Billou 

a mestskými bytmi na Borovej ulici rešpektovala požiadavky čo najväčšieho podielu 

zelene, stromov a čo najmenej spevnených plôch 

 

 Občania tiež žiadajú vytvoriť dlhodobú koncepciu zelene: generelu zelene.  

  

Občania žiadajú, aby sa dala nová nástenka medzi ulicou Platanová a Dubová pri  výmeničke. 

Občan žiada namiesto radničných novín interaktívnu tabulu na rôznych miestach mesta Žilina 

aj na Solinkách. 

 

 Občania sa sťažujú, že bezdomovci naďalej robia neporiadok na Solinkách a žiadajú od 

mestského úradu riešenie. 



Občanka sa sťažuje, že do smetných kontajnerov sa dáva stavebný materiál, ďalej žiada aby 

sa tráva kosila nad 10 cm.            

 

  
 
Zápis vypracoval:  Dominik Hriník  ................................. 

Zápis overil:              Peter Cibulka        ................................. 

 

 


